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Benvolguts companys/es: 
 
Malgrat totes les previsions, el dia de la sortida de Sant Pere de Casserres tinguérem un temps magnífic; ho 
sentim per aquells que varen tenir por de remullar-se. L'excursió, tot i que hi ha persones que no pensen el 
mateix, fou de les suaus (el màxim desnivell que vàrem salvar era de 150 m), visitàrem indrets força 
interessants i gaudírem de magnífiques panoràmiques; en aquest aspecte pensem que hi ha una unanimitat 
absoluta. Per altra banda en tornar no tinguérem cap entrebanc i a dos quart de set de la tarda ja érem a 
Vilanova. Es pot demanar més? 
 
Doncs sí, perquè la sortida prevista per al proper diumenge, 16 de desembre, pot ser igual o millor que 
l'anterior. Tal com ja vàrem comentar, pensem seguir el GR-2-2, variant del GR-2, que va des de l'Hostal de la 
Riba, al peu del pantà de Sau, fins a Rupit. Els qui vinguéreu, ara fa dos anys (20/11/88), a l'etapa del Vilanova 
- Canigó, recordareu que també anàrem de l'Hostal a Rupit. Aleshores, però, seguíem el GR-2 i vàrem anar 
per Tavertet, l'Avenc i can Rajols; ara farem la variant que puja per can Surroca i Sant Joan de Fàbregues. 
 
En aquella ocasió el recorregut fou d'uns 11 km; vàrem sortir de l'Hostal (470 m), pujàrem cap al coll de can 
Rajols (1100 m) i després baixàrem fins a Rupit (850 m). Per la variant farem uns 13 km però només pujarem 
des de l'Hostal (470 m) fins a Rupit (850 m); ens estalviem 250 m de pujada i baixada. 
 
Com que per altra banda tindrem un dia magnífic i no hi haurà boires com ara fa dos anys, podrem gaudir de 
la panoràmica dels cingles de Tavertet i dels embassaments de Sau i de Susqueda en tot el seu esplendor. 
 
Igual que vàrem fer l'altra vegada, esmorzarem a l'Hostal i dinarem a Rupit. Si hi ha persones interessades en 
fer una sortida turística paral⋅lela s'estudiarà aquesta possibilitat. Per a concretar aquests detalls passeu pel 
local. 
 
També us volem comunicar la previsió de dates que hem fet per al proper any. Per a escollir aquestes dates 
hem tingut en compte la Caminada Popular (27 de gener), el Carnaval (10 de febrer), la Marxa (3 de març) i 
les sortides/visites de l'IEP (en principi en tenim coneixement de dues, 13 de gener i 7 d'abril). 
 
 Les dates són:  20 de gener 
    24 de febrer 
    17 de març 
    21 d'abril 
    19 de maig 
    16 de juny 
 
Està clar que això només és una previsió, és possible que hi hagi modificacions tot i que procurarem que 
siguin mínimes. 
 
 


